
   
 

 
7. St.St Blicher 

 
Årsplan 2018 – 2019 Fysik/Kemi EMP 

 
 
 
Lærer: Erling Munck Pedersen 
 
Bogsystem: Ny Prisma 7, Ny Prisma 8 og På tværs 
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 32-37 
Verdens byggesten 

Prisma 7, side 24-45, 
Prisma 8, side 34-41, 
samt tilhørende øvelser. 

Eleverne kan undersøge grundstoffer og enkle kemiske 
forbindelser samt undersøge enkle reaktioner mellem 
stoffer. Eleverne har viden om stoffers fysiske og 
kemiske egenskaber samt om kemiske reaktioner og 
stofbevarelse. 

Uge 38-41 
Kemien i hjemmet 

Prisma 7, side 51-59, 
Prisma 8, side 68-78 
samt tilhørende øvelser. 

Eleverne har viden om egenskaber ved materialer og 
kemikalier. Eleverne kan anvende stoffer 
hensigtsmæssigt i hverdagen. 

Uge 43-45 
Fællesfagligt om 
drikkevand 

På tværs, side 40-55. 
Arbejde med 
problemstilling og 
arbejdsspørgsmål samt 
opgaveskrivning. 

Eleverne kan beskrive vands kredsløb ved at anvende 
modeller og opstille forsøg, der viser vandets kredsløb. 
Eleverne kan forklare, hvordan grundvand dannes og 
indvindes. Eleverne har viden om trusler mod 
drikkevand og kan komme med forslag til sikring af 
rent drikkevand i fremtiden. 

Uge 46-50 
Jorden giver liv 

Prisma 7, side 60-85 samt 
tillhørende øvelser. 

Eleverne kan analysere dele af stoffredsløb. Eleverne 
har viden om kulstofs og nitrogens kredsløb. 

Uge 2-6 
Boligens materialer, el 
og varme 

Prisma 7, side 126-161 
samt tilhørende øvelser. 

Eleverne kan eksperimentere med energiomsætning 
hvori elektricitet og magnetisme indgår samt kan 
undersøge transport og lagring af energi. Eleverne har 
viden om elektriske og magnetiske fænomener samt 
om energistrømme og energiforsyning. 

Uge 8-12 
Solen varmer og skaber 
vejret 

Prisma 7, side 162-195 
samt tilhørende øvelser. 

Eleverne kan forklare data fra målinger målinger på 
atmosfæren og i vandkredsløb. Eleverne har viden om 
havstrømme, vandets kredsløb og atmosfæriske 
fænomener. 

Uge 14-16 fællesfagligt  
om naturkatastrofer 

På tværs, side 100-113. 
Arbejde med problemstilling 
og arbejdsspørgsmål samt 
opgaveskrivning. 

Eleverne kan forklare, hvordan jordens systemer påvirker 
menneskets levevilkår. Eleverne har viden om 
klimaændringer og vejrfænomener. 

Uge 17-22 
Dansen på nattehimlen 

Prisma 7, side 106-125 
Samt tilhørende øvelser. 

Eleverne kan undersøge sammenhænge mellem kræfter 
og bevægelser. Eleverne har viden om kræfter og 
bevægelser 

Uge 23-25 Prisma 8, side 94-105 Eleverne kan forklare. Hvordan ny viden har ført til 
ændringer i forståelse af jorden og universet. Eleverne 
har viden om udvikling i forståelsen af jordens og 
universets opbygning 

 
Der vil blive udleveret diverse kopisider med praktiske øvelsesvejledninger. 
”Fysik-kemi-tjek.dk” vil blive brugt til træning og evaluering. 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 


